รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 1
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

29500
29501
29502
29503
29504
29505
29506
29507
29508
29511
29512
29513
29514
29515
29516
29517
29518
29519
29522
29523
29524
29526
29527
29528
29529
29531
29525
29533
29534
29535
29536
29537
29539
29540
29541
29542
29543
29544
29546
29547
30735
30737

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ชินวัตร ทีฟอง
ด.ช.ญำณกร อิ่มวิเศษ
ด.ช.ณฐพงษ์ ศรีอินทร์
ด.ช.ณัฐปคัลภ์ นำมกันยำ
ด.ช.ณัฐพงษ์ เกษนำค
ด.ช.ณัฐพงษ์ คุณำคม
ด.ช.ธนวัต วำโยบุตร
ด.ช.ธีระพงษ์ มังคะโล
ด.ช.ธีระภัทร บัวระภำ
ด.ช.บุณยฤทธิ์ ชัยวงค์
ด.ช.ภูริพัฒน์ สำยศักดำ
ด.ช.ภูวิช วงศ์คำแก้ว
ด.ช.วงศกร แก่งดำภำ
ด.ช.วันชนะ สำลีแสง
ด.ช.เสกสรรค์ แก้วแก่น
ด.ช.อนุชำ ไชยรำษฏร์
ด.ญ.กนกพร แก้วระหัน
ด.ญ.กมลทิพย์ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.ชลธิชำ สอนฤทธิ์
ด.ญ.ญำนิศำ เอมแย้ม
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ทองเติม
ด.ญ.ดวงกมล สมมุติ
ด.ญ.เดือนนภำ ชำนำญ
ด.ญ.ธิดำรัตน์ เบ้ำสำลี
ด.ญ.นันธภรณ์ โสระสิงห์
ด.ญ.ปัญญภัสส์ กันพนม
ด.ญ.ปิยมน ปฏิสัตย์
ด.ญ.พรกนก ศรีหะ
ด.ญ.พรปวีณ์ กันนะลำ
ด.ญ.พัชรำพร อินทร์เจริญ
ด.ญ.มนัสนันท์ บงแก้ว
ด.ญ.มยุรี ฝนธง
ด.ญ.วัลวิภำ บัวบำลบุตร
ด.ญ.ศิริรัตน์ ขำเลิศ
ด.ญ.ศศิธร ดอนประฐม
ด.ญ.สกำวเดือน ต่ำยธำนี
ด.ญ.สลิลธำร ประเสริฐ
ด.ญ.อรญำ ชัยนำน
ด.ญ.อรณี คูณเมือง
ด.ญ.อรอนงค์ สำรวงษ์
ด.ญ.เมขลำ แซ่นำ
ด.ญ.กนกพร มีตำ

ครูที่ปรึกษำ นำงวำสนำ กำกูด
ครูที่ปรึกษำ นำงผักแว่น จันทร์อินทร์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ชินวัตร ทีฟอง
ด.ช.ญำณกร อิ่มวิเศษ
ด.ช.ณฐพงษ์ ศรีอินทร์
ด.ช.ณัฐปคัลภ์ นำมกันยำ
ด.ช.ณัฐพงษ์ เกษนำค
ด.ช.ณัฐพงษ์ คุณำคม
ด.ช.ธนวัต วำโยบุตร
ด.ช.ธีระพงษ์ มังคะโล
ด.ช.ธีระภัทร บัวระภำ
ด.ช.บุณยฤทธิ์ ชัยวงค์
ด.ช.ภูริพัฒน์ สำยศักดำ
ด.ช.ภูวิช วงศ์คำแก้ว
ด.ช.วงศกร แก่งดำภำ
ด.ช.วันชนะ สำลีแสง
ด.ช.เสกสรรค์ แก้วแก่น
ด.ช.อนุชำ ไชยรำษฏร์
ด.ญ.กนกพร แก้วระหัน
ด.ญ.กมลทิพย์ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.ชลธิชำ สอนฤทธิ์
ด.ญ.ญำนิศำ เอมแย้ม
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ทองเติม
ด.ญ.ดวงกมล สมมุติ
ด.ญ.เดือนนภำ ชำนำญ
ด.ญ.ธิดำรัตน์ เบ้ำสำลี
ด.ญ.นันธภรณ์ โสระสิงห์
ด.ญ.ปัญญภัสส์ กันพนม
ด.ญ.ปิยมน ปฏิสัตย์
ด.ญ.พรกนก ศรีหะ
ด.ญ.พรปวีณ์ กันนะลำ
ด.ญ.พัชรำพร อินทร์เจริญ
ด.ญ.มนัสนันท์ บงแก้ว
ด.ญ.มยุรี ฝนธง
ด.ญ.วัลวิภำ บัวบำลบุตร
ด.ญ.ศิริรัตน์ ขำเลิศ
ด.ญ.ศศิธร ดอนประฐม
ด.ญ.สกำวเดือน ต่ำยธำนี
ด.ญ.สลิลธำร ประเสริฐ
ด.ญ.อรญำ ชัยนำน
ด.ญ.อรณี คูณเมือง
ด.ญ.อรอนงค์ สำรวงษ์
ด.ญ.เมขลำ แซ่นำ
ด.ญ.กนกพร มีตำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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24
25
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29549
29552
29554
29556
29557
29558
29559
29560
29561
29562
29563
29565
29566
29567
29617
30733
30734
31365
29568
29569
29570
29572
29573
29575
29576
29577
29578
29579
29581
29584
29586
29588
29589
29590
29591
29594
29596
29597

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กันตวิชญ์ เตชะมงคล
ด.ช.เจนณรงค์ เหลือทิ
ด.ช.ณัฐนนท์ นำมกันยำ
ด.ช.ธนกร ขันตี
ด.ช.นพธวัช บุตรำช
ด.ช.ปวริศ แสงจันทร์
ด.ช.รัชชำนนท์ ศรีลำศักดิ์
ด.ช.รัชนำท คุณเมือง
ด.ช.สนธยำ บุญรอด
ด.ช.สุรยุทธ ประยัง
ด.ช.อดิสร รังศรี
ด.ช.อภิรักษ์ เจริญวัย
ด.ช.อลงกรณ์ พลรัตนศักดิ์
ด.ช.อำทิตย์ กลำงเสนำ
ด.ช.อัครพล ปัญญำดี
ด.ช.เซดี้ โอลิเวอร์
ด.ช.ปิยะวัฒน์ ชวกิจธนพงศ์
ด.ช.ธีระเดช เทียมทัน
ด.ญ.กฤติกำ บุง่ หวำย
ด.ญ.เกศสุดำ ยำงนอก
ด.ญ.จิณณพัต แสงไกร
ด.ญ.ชำนิภำ สุวรรณกลำง
ด.ญ.ณัฐธินนั ท์ จันดำ
ด.ญ.นพวรรณ ศรีบัวหลวง
ด.ญ.นฤมล ศรีกุลวงศ์
ด.ญ.น้ำฝน ทิพรำช
ด.ญ.บุญยวีร์ พลชำ
ด.ญ.ปนัดดำ สีนำทุม
ด.ญ.ปลิตำ ท้ำวนิล
ด.ญ.พัชริดำ สุธรรมมำ
ด.ญ.พิยดำ บุญหลำย
ด.ญ.ภูชิตำ วันนำ
ด.ญ.รัตนำภรณ์ อินทร์เจริญ
ด.ญ.วชิรญำณ์ คำมำ
ด.ญ.วชิรำภรณ์ พันธ์คำภำ
ด.ญ.ศรัญพร กองสิงห์
ด.ญ.สิรินยำ งำมไธสง
ด.ญ.สุภัชชำ ศรีบุรินทร์

ด.ช.กันตวิชญ์ เตชะมงคล
ด.ช.เจนณรงค์ เหลือทิ
ด.ช.ณัฐนนท์ นำมกันยำ
ด.ช.ธนกร ขันตี
ด.ช.นพธวัช บุตรำช
ด.ช.ปวริศ แสงจันทร์
ด.ช.รัชชำนนท์ ศรีลำศักดิ์
ด.ช.รัชนำท คุณเมือง
ด.ช.สนธยำ บุญรอด
ด.ช.สุรยุทธ ประยัง
ด.ช.อดิสร รังศรี
ด.ช.อภิรักษ์ เจริญวัย
ด.ช.อลงกรณ์ พลรัตนศักดิ์
ด.ช.อำทิตย์ กลำงเสนำ
ด.ช.อัครพล ปัญญำดี
ด.ช.เซดี้ โอลิเวอร์
ด.ช.ปิยะวัฒน์ ชวกิจธนพงศ์
ด.ช.ธีระเดช เทียมทัน
ด.ญ.กฤติกำ บุง่ หวำย
ด.ญ.เกศสุดำ ยำงนอก
ด.ญ.จิณณพัต แสงไกร
ด.ญ.ชำนิภำ สุวรรณกลำง
ด.ญ.ณัฐธินนั ท์ จันดำ
ด.ญ.นพวรรณ ศรีบัวหลวง
ด.ญ.นฤมล ศรีกุลวงศ์
ด.ญ.น้ำฝน ทิพรำช
ด.ญ.บุญยวีร์ พลชำ
ด.ญ.ปนัดดำ สีนำทุม
ด.ญ.ปลิตำ ท้ำวนิล
ด.ญ.พัชริดำ สุธรรมมำ
ด.ญ.พิยดำ บุญหลำย
ด.ญ.ภูชิตำ วันนำ
ด.ญ.รัตนำภรณ์ อินทร์เจริญ
ด.ญ.วชิรญำณ์ คำมำ
ด.ญ.วชิรำภรณ์ พันธ์คำภำ
ด.ญ.ศรัญพร กองสิงห์
ด.ญ.สิรินยำ งำมไธสง
ด.ญ.สุภัชชำ ศรีบุรินทร์

ย้ำยเข้ำ 9/4/2562

ครูที่ปรึกษำ นำงศิรยำ ศรีแดน
ครูที่ปรึกษำ นำงพัชรำพรรณ สมุทรโคตำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
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5
6
7
8
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13
14
15
16
17
18
19
20
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22
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24
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26
27
28
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32
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38
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41
42
43

29599
29600
29601
29602
29603
29604
29605
29606
29607
29608
29609
29610
29611
29612
29613
29614
29615
29616
29618
30731
29619
29620
29621
29622
29623
29624
29625
29628
29630
29631
29633
29634
29635
29636
29637
29638
29639
29640
29641
29642
29643
29644
29647

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กิตตินนั ท์ สุขเสน
ด.ช.กิตติพงศ์ เชิดสม
ด.ช.กิติพัฒน์ ศรีสอำด
ด.ช.เกียรติศักดิ์ ศรีพรำย
ด.ช.จิรวัฒน์ เอี่ยมจุ้ย
ด.ช.จีรศักดิ์ เเสงหำ
ด.ช.ณัฐภูมิ พรมอินทร์
ด.ช.ธนโชติ มูลนำ
ด.ช.ธิปไตย อุ่นผำง
ด.ช.นิธิศ โยธำภักดี
ด.ช.ปภพ สุระทิพย์
ด.ช.พงค์ศักดิ์ วันนำ
ด.ช.พลกฤต ภูมิพงษ์พัฒน์
ด.ช.พีรพัฒน์ พลวงค์ษำ
ด.ช.ยศกร เวชบรรพต
ด.ช.วรสิทธิ์ ศรีสร้อย
ด.ช.ศตวรรษ โคตรวงษำ
ด.ช.เศรษฐพงศ์ อินนอก
ด.ช.อัมรินทร์ แสงสุธำ
ด.ช.กมลภพ ศศิวรกำนต์
ด.ญ.กฤติมำ วงศ์คำโสม
ด.ญ.กัลยรัตน์ เเก้วมงคล
ด.ญ.กิตติยำพร นิม่ กลำง
ด.ญ.เกศรำ แก้วบท
ด.ญ.จุฑำลักษณ์ หำทอน
ด.ญ.ฐิดำพร จันทิหล้ำ
ด.ญ.ฐิติกำ เทียบแก้ว
ด.ญ.ธัญญรัตน์ ธรรมรัง
ด.ญ.เนตรนภำ มะบับผำ
ด.ญ.ปัณฑิตำ วรรณชัย
ด.ญ.พรรณพัชร เทวสัตย์
ด.ญ.พรรณภรณ์ มะทำกอง
ด.ญ.พัชรำ รำษพิจิตร
ด.ญ.พัชรีญำ พวงไพวัน
ด.ญ.พีรดำ สมัยคำ
ด.ญ.มนฤดี เงินอุปถัมภ์
ด.ญ.วศิรพร โทนหงส์ษำ
ด.ญ.วำนิชษำ คำคุณนำ
ด.ญ.วิภำพร นำสำรี
ด.ญ.ศศิวิมล ก๋ำวิชำ
ด.ญ.ศุภำพิชญ์ หินเทำ
ด.ญ.สโรชินยี ์ เทวะดำ
ด.ญ.หนึง่ ฤทัย คุยชำวนำ

ด.ช.กิตตินนั ท์ สุขเสน
ด.ช.กิตติพงศ์ เชิดสม
ด.ช.กิติพัฒน์ ศรีสอำด
ด.ช.เกียรติศักดิ์ ศรีพรำย
ด.ช.จิรวัฒน์ เอี่ยมจุ้ย
ด.ช.จีรศักดิ์ เเสงหำ
ด.ช.ณัฐภูมิ พรมอินทร์
ด.ช.ธนโชติ มูลนำ
ด.ช.ธิปไตย อุ่นผำง
ด.ช.นิธิศ โยธำภักดี
ด.ช.ปภพ สุระทิพย์
ด.ช.พงค์ศักดิ์ วันนำ
ด.ช.พลกฤต ภูมิพงษ์พัฒน์
ด.ช.พีรพัฒน์ พลวงค์ษำ
ด.ช.ยศกร เวชบรรพต
ด.ช.วรสิทธิ์ ศรีสร้อย
ด.ช.ศตวรรษ โคตรวงษำ
ด.ช.เศรษฐพงศ์ อินนอก
ด.ช.อัมรินทร์ แสงสุธำ
ด.ช.กมลภพ ศศิวรกำนต์
ด.ญ.กฤติมำ วงศ์คำโสม
ด.ญ.กัลยรัตน์ เเก้วมงคล
ด.ญ.กิตติยำพร นิม่ กลำง
ด.ญ.เกศรำ แก้วบท
ด.ญ.จุฑำลักษณ์ หำทอน
ด.ญ.ฐิดำพร จันทิหล้ำ
ด.ญ.ฐิติกำ เทียบแก้ว
ด.ญ.ธัญญรัตน์ ธรรมรัง
ด.ญ.เนตรนภำ มะบับผำ
ด.ญ.ปัณฑิตำ วรรณชัย
ด.ญ.พรรณพัชร เทวสัตย์
ด.ญ.พรรณภรณ์ มะทำกอง
ด.ญ.พัชรำ รำษพิจิตร
ด.ญ.พัชรีญำ พวงไพวัน
ด.ญ.พีรดำ สมัยคำ
ด.ญ.มนฤดี เงินอุปถัมภ์
ด.ญ.วศิรพร โทนหงส์ษำ
ด.ญ.วำนิชษำ คำคุณนำ
ด.ญ.วิภำพร นำสำรี
ด.ญ.ศศิวิมล ก๋ำวิชำ
ด.ญ.ศุภำพิชญ์ หินเทำ
ด.ญ.สโรชินยี ์ เทวะดำ
ด.ญ.หนึง่ ฤทัย คุยชำวนำ

ครูที่ปรึกษำ นำงโชติมำ ชิตวรโชติ
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวนันธิญำ ขันทสิทธิ์
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

29648
29649
29652
29653
29654
29655
29656
29657
29658
29659
29660
29663
29664
29665
29666
29668
29669
29902
29672
29673
29674
29675
29676
29677
29678
29681
29682
29685
29687
29688
29690
29691
29692
29694
29695
29696
29697
29920
29921
30730

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กฤษฎำ เจือจันทร์
ด.ช.กฤษฎำ ปำปะโพธิ์
ด.ช.ฐิติวัสส์ พิมพ์เขต
ด.ช.ณัฐดนัย พูลทอง
ด.ช.ทักษิณ เป๊ะชำญ
ด.ช.ธนศักดิ์ นำมวงษ์
ด.ช.ธนำกร ศรีเมือง
ด.ช.ธีรเดช วรีฤทธิ์
ด.ช.ธีระเดช แก่งจำปำ
ด.ช.บรรณวิชญ์ บุญเนำว์
ด.ช.ปพนธีร์ โพธิดอกไม้
ด.ช.มนเทียร จำปำศิริ
ด.ช.รัชชำนนท์ อุปรีที
ด.ช.วีรวัฒน์ มะบับผำ
ด.ช.เศรษวัฒน์ มีหิริ
ด.ช.เสฎฐวุฒิ แถวบุญตำ
ด.ช.อภิวัฒน์ กำมขุนทด
ด.ช.นรำธิป วิจำรย์
ด.ญ.ชนัญญำ มุงคุณ
ด.ญ.โชคฤดี พรรณำพนม
ด.ญ.ญำณิศำ พุทซำคำ
ด.ญ.ฐิตินนั ท์ ศุภกิจธนวัฒน์
ด.ญ.ณัฐริกำ ภำษี
ด.ญ.ณัฐริดำ ศำลำงำม
ด.ญ.ธิดำรัตน์ สำยบุญตั้ง
ด.ญ.ปวีณำ ขุขันธ์
ด.ญ.พัชรำภำ บุญมำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ พรมมำศ
ด.ญ.รัชฎำภรณ์ สง่ำลี
ด.ญ.ลัดดำวรรณ ธรรมมิยะ
ด.ญ.วัชรำวลี โคตรมงคล
ด.ญ.วำสนำ สิทธิโห
ด.ญ.ศศิกำนต์ เหลำประเสริฐ
ด.ญ.สำยพลอย ชำภักดี
ด.ญ.สุชำดำ คิริชี
ด.ญ.สุพัตรำ น้อยก่ำ
ด.ญ.อทิตยำ กิริซี
ด.ญ.ณภัทร ไพศูนย์
ด.ญ.ณัฐชยำ ขจรมณี
ด.ญ.เปรมมิกำ เนียมเปีย

ด.ช.กฤษฎำ เจือจันทร์
ด.ช.กฤษฎำ ปำปะโพธิ์
ด.ช.ฐิติวัสส์ พิมพ์เขต
ด.ช.ณัฐดนัย พูลทอง
ด.ช.ทักษิณ เป๊ะชำญ
ด.ช.ธนศักดิ์ นำมวงษ์
ด.ช.ธนำกร ศรีเมือง
ด.ช.ธีรเดช วรีฤทธิ์
ด.ช.ธีระเดช แก่งจำปำ
ด.ช.บรรณวิชญ์ บุญเนำว์
ด.ช.ปพนธีร์ โพธิดอกไม้
ด.ช.มนเทียร จำปำศิริ
ด.ช.รัชชำนนท์ อุปรีที
ด.ช.วีรวัฒน์ มะบับผำ
ด.ช.เศรษวัฒน์ มีหิริ
ด.ช.เสฎฐวุฒิ แถวบุญตำ
ด.ช.อภิวัฒน์ กำมขุนทด
ด.ช.นรำธิป วิจำรย์
ด.ญ.ชนัญญำ มุงคุณ
ด.ญ.โชคฤดี พรรณำพนม
ด.ญ.ญำณิศำ พุทซำคำ
ด.ญ.ฐิตินนั ท์ ศุภกิจธนวัฒน์
ด.ญ.ณัฐริกำ ภำษี
ด.ญ.ณัฐริดำ ศำลำงำม
ด.ญ.ธิดำรัตน์ สำยบุญตั้ง
ด.ญ.ปวีณำ ขุขันธ์
ด.ญ.พัชรำภำ บุญมำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ พรมมำศ
ด.ญ.รัชฎำภรณ์ สง่ำลี
ด.ญ.ลัดดำวรรณ ธรรมมิยะ
ด.ญ.วัชรำวลี โคตรมงคล
ด.ญ.วำสนำ สิทธิโห
ด.ญ.ศศิกำนต์ เหลำประเสริฐ
ด.ญ.สำยพลอย ชำภักดี
ด.ญ.สุชำดำ คิริชี
ด.ญ.สุพัตรำ น้อยก่ำ
ด.ญ.อทิตยำ กิริซี
ด.ญ.ณภัทร ไพศูนย์
ด.ญ.ณัฐชยำ ขจรมณี
ด.ญ.เปรมมิกำ เนียมเปีย

ครูที่ปรึกษำ นำยธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
ครูที่ปรึกษำ นำยองค์ บุตรวิลัย
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 5
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

29698
29699
29700
29701
29702
29703
29704
29705
29706
29707
29708
29709
29710
29711
29712
29713
29714
29716
29717
29909
29718
29719
29722
29723
29724
29726
29727
29728
29729
29730
29731
29732
29733
29734
29735
29736
29737
29738
29739
29740
29741
29742
29743
29744
29745
29746
29964

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กัมปนำท สวงโท
ด.ช.กิตติศักดิ์ ศรีบุรินทร์
ด.ช.ฐิดิชัย พิมคีรี
ด.ช.ณิชชำนน นนทืศิริ
ด.ช.ตรีพล คำคุณนำ
ด.ช.ตุลำ อินทุลักษณ์
ด.ช.ทวีศักดิ์ วงษำ
ด.ช.ทิวำกร เหตุเกษ
ด.ช.นชำนนท์ พิมคีรี
ด.ช.นิติกรณ์ ชิตบุญศรี
ด.ช.บัณฑิต แถวบุญตำ
ด.ช.พชร ตะพิมพ์
ด.ช.ภคพล โซ่มำลำ
ด.ช.ภำคภูมิ พรมทำ
ด.ช.ภูริภัทร ศรีจันทะ
ด.ช.วงศกร นะธิศรี
ด.ช.ศักดิ์ชัย คำมะดำ
ด.ช.สิทธิชัย มูลลำ
ด.ช.สุธิภัทร ศรีทุมสุข
ด.ช.ศุภกิตต์ เจริญทรัพย์
ด.ญ.กัณติมำ ปัทนำถำ
ด.ญ.จิดำภำ กองสิงห์
ด.ญ.ชนนิดำ ผำไลย์
ด.ญ.ฐิตำภรณ์ บงแก้ว
ด.ญ.ณัชธิชำ ศรีแก้วน้ำใส
ด.ญ.ทักศินำ เทระทุม
ด.ญ.นฤมล ผำจันทร์
ด.ญ.ปณิตำ มำดำจันทร์
ด.ญ.ปภำวี หล้ำประเสริฐ
ด.ญ.ปัณณพร วันณำ
ด.ญ.พรประภำ วันฉิม
ด.ญ.พรรณภัสษำ โสตเขำ
ด.ญ.พัชริดำ ซำทองไหล
ด.ญ.พิชชำพร หมื่นคำ
ด.ญ.ภัทรำพรรณ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.รุ่งทิวำ ลุนทะโสด
ด.ญ.วิชุดำ ศิโร
ด.ญ.วิไลลักษณ์ งิ้วลำย
ด.ญ.ศตำยุ น้อยอ่อนโพธิ์
ด.ญ.ศศิประภำ พลซำ
ด.ญ.สุกัญญำ หล่ำแขก
ด.ญ.เสำวลักษณ์ ปัญญำวงศ์
ด.ญ.โสภิตนภำ คำวงศ์
ด.ญ.อรวรรณ สง่ำลี
ด.ญ.อำภัสรำ พลซำ
ด.ญ.อุไรวรรณ สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.กันฑิมำ นันตะวงศ์

ด.ช.กัมปนำท สวงโท
ด.ช.กิตติศักดิ์ ศรีบุรินทร์
ด.ช.ฐิดิชัย พิมคีรี
ด.ช.ณิชชำนน นนทืศิริ
ด.ช.ตรีพล คำคุณนำ
ด.ช.ตุลำ อินทุลักษณ์
ด.ช.ทวีศักดิ์ วงษำ
ด.ช.ทิวำกร เหตุเกษ
ด.ช.นชำนนท์ พิมคีรี
ด.ช.นิติกรณ์ ชิตบุญศรี
ด.ช.บัณฑิต แถวบุญตำ
ด.ช.พชร ตะพิมพ์
ด.ช.ภคพล โซ่มำลำ
ด.ช.ภำคภูมิ พรมทำ
ด.ช.ภูริภัทร ศรีจันทะ
ด.ช.วงศกร นะธิศรี
ด.ช.ศักดิ์ชัย คำมะดำ
ด.ช.สิทธิชัย มูลลำ
ด.ช.สุธิภัทร ศรีทุมสุข
ด.ช.ศุภกิตต์ เจริญทรัพย์
ด.ญ.กัณติมำ ปัทนำถำ
ด.ญ.จิดำภำ กองสิงห์
ด.ญ.ชนนิดำ ผำไลย์
ด.ญ.ฐิตำภรณ์ บงแก้ว
ด.ญ.ณัชธิชำ ศรีแก้วน้ำใส
ด.ญ.ทักศินำ เทระทุม
ด.ญ.นฤมล ผำจันทร์
ด.ญ.ปณิตำ มำดำจันทร์
ด.ญ.ปภำวี หล้ำประเสริฐ
ด.ญ.ปัณณพร วันณำ
ด.ญ.พรประภำ วันฉิม
ด.ญ.พรรณภัสษำ โสตเขำ
ด.ญ.พัชริดำ ซำทองไหล
ด.ญ.พิชชำพร หมื่นคำ
ด.ญ.ภัทรำพรรณ ศรีบุรินทร์
ด.ญ.รุ่งทิวำ ลุนทะโสด
ด.ญ.วิชุดำ ศิโร
ด.ญ.วิไลลักษณ์ งิ้วลำย
ด.ญ.ศตำยุ น้อยอ่อนโพธิ์
ด.ญ.ศศิประภำ พลซำ
ด.ญ.สุกัญญำ หล่ำแขก
ด.ญ.เสำวลักษณ์ ปัญญำวงศ์
ด.ญ.โสภิตนภำ คำวงศ์
ด.ญ.อรวรรณ สง่ำลี
ด.ญ.อำภัสรำ พลซำ
ด.ญ.อุไรวรรณ สุวรรณสนธิ์
ด.ญ.กันฑิมำ นันตะวงศ์

ครูที่ปรึกษำ นำงสำวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่ง
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวดวงสุดำ ภูเมฆ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

19765
29748
29749
29750
29751
29752
29754
29755
29756
29758
29759
29760
29761
29762
29763
29764
29766
29767
29768
29770
29771
29772
29773
29774
29899
29905
29775
29776
29777
29780
29781
29782
29784
29786
29787
29788
29789
29790
29791
29792
29793
29794
29795
29796
29913
29927
29935
29938
29972

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.พงษ์ดิศักดิ์ ผำไลย์
ด.ช.กล้ำณรงค์ มีศรีแก้ว
ด.ช.กำพล ที่ดินดำ
ด.ช.ไกรยศ วงศ์ดำว
ด.ช.เขมพัฒน์ บัวระภำ
ด.ช.เจษฎำภรณ์ ปลัดนู
ด.ช.ชัชพงศ์ ป้องนำรำ
ด.ช.ชัยชนะ ชำภักดี
ด.ช.โชคอนันต์ ศรีนวนจันทร์
ด.ช.ณัฐกมล อำจมนตรี
ด.ช.ณัฐกิตติ์ รำชวุฒิ
ด.ช.ดล อกนิษฐำนนท์
ด.ช.ธนโชติ ศรีทองแท้
ด.ช.ธนพนธ์ ไตรรงค์พิทักษ์
ด.ช.ธนำกร ศรีโคตร
ด.ช.ปรเมศวร์ บุญหลำย
ด.ช.พีรพัฒน์ ปำนัดถำนัง
ด.ช.ภูริภัทร ผุกแสน
ด.ช.วงศ์ระพี จันทร์ประเทือง
ด.ช.ศิริศักดิ์ พ้องเสียง
ด.ช.ศุภกร นครขวำง
ด.ช.สรยุทธ์ สมัยคำ
ด.ช.สิทธิรักษ์ แก้วนิยม
ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีมุลทำ
ด.ช.ชัยสิทธิ์ ฉัตรวงศ์ทอง
ด.ช.ภำณุวิทย์ นำมกิ่ง
ด.ญ.กนกนภำ ภูมิกระจำย
ด.ญ.กฤติกำ จันทิมำ
ด.ญ.จิตรลัดย์ดำ นนธิรำช
ด.ญ.ชลธิชำ จำศักดิ์
ด.ญ.ณัฐพร บุบภำที
ด.ญ.ณัฐรินยี ์ มีลำภ
ด.ญ.นำตยำ เหลำคำโคก
ด.ญ.ปนัดดำ คะสุดใจ
ด.ญ.ปนัดดำ สำริยำ
ด.ญ.ประวีณำ บุญรอด
ด.ญ.ปิยธิดำ สุดโลก
ด.ญ.พีรดำ วอศิริ
ด.ญ.มนัสสำ ยอดศรีเมือง
ด.ญ.มลธิชำ ศรีกระทุม
ด.ญ.วรรณนิสำ แดงเทโพธิ์
ด.ญ.สรวงสุดำ สำระแก้ว
ด.ญ.สุรีรัตน์ อ่อนอินทร์
ด.ญ.หทัยทิพย์ ลีแก้ว
ด.ญ.กีรติกำนต์ พฤคณำ
ด.ญ.เนตรนภำ คำสุน
ด.ญ.มนัสนันท์ แซนโม
ด.ญ.สุทธิดำ มหำพรม
ด.ญ.ฐิตำภรณ์ แก้วทำ

ด.ช.พงษ์ดิศักดิ์ ผำไลย์
ด.ช.กล้ำณรงค์ มีศรีแก้ว
ด.ช.กำพล ที่ดินดำ
ด.ช.ไกรยศ วงศ์ดำว
ด.ช.เขมพัฒน์ บัวระภำ
ด.ช.เจษฎำภรณ์ ปลัดนู
ด.ช.ชัชพงศ์ ป้องนำรำ
ด.ช.ชัยชนะ ชำภักดี
ด.ช.โชคอนันต์ ศรีนวนจันทร์
ด.ช.ณัฐกมล อำจมนตรี
ด.ช.ณัฐกิตติ์ รำชวุฒิ
ด.ช.ดล อกนิษฐำนนท์
ด.ช.ธนโชติ ศรีทองแท้
ด.ช.ธนพนธ์ ไตรรงค์พิทักษ์
ด.ช.ธนำกร ศรีโคตร
ด.ช.ปรเมศวร์ บุญหลำย
ด.ช.พีรพัฒน์ ปำนัดถำนัง
ด.ช.ภูริภัทร ผุกแสน
ด.ช.วงศ์ระพี จันทร์ประเทือง
ด.ช.ศิริศักดิ์ พ้องเสียง
ด.ช.ศุภกร นครขวำง
ด.ช.สรยุทธ์ สมัยคำ
ด.ช.สิทธิรักษ์ แก้วนิยม
ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีมุลทำ
ด.ช.ชัยสิทธิ์ ฉัตรวงศ์ทอง
ด.ช.ภำณุวิทย์ นำมกิ่ง
ด.ญ.กนกนภำ ภูมิกระจำย
ด.ญ.กฤติกำ จันทิมำ
ด.ญ.จิตรลัดย์ดำ นนธิรำช
ด.ญ.ชลธิชำ จำศักดิ์
ด.ญ.ณัฐพร บุบภำที
ด.ญ.ณัฐรินยี ์ มีลำภ
ด.ญ.นำตยำ เหลำคำโคก
ด.ญ.ปนัดดำ คะสุดใจ
ด.ญ.ปนัดดำ สำริยำ
ด.ญ.ประวีณำ บุญรอด
ด.ญ.ปิยธิดำ สุดโลก
ด.ญ.พีรดำ วอศิริ
ด.ญ.มนัสสำ ยอดศรีเมือง
ด.ญ.มลธิชำ ศรีกระทุม
ด.ญ.วรรณนิสำ แดงเทโพธิ์
ด.ญ.สรวงสุดำ สำระแก้ว
ด.ญ.สุรีรัตน์ อ่อนอินทร์
ด.ญ.หทัยทิพย์ ลีแก้ว
ด.ญ.กีรติกำนต์ พฤคณำ
ด.ญ.เนตรนภำ คำสุน
ด.ญ.มนัสนันท์ แซนโม
ด.ญ.สุทธิดำ มหำพรม
ด.ญ.ฐิตำภรณ์ แก้วทำ

ครูที่ปรึกษำ นำงรสิตำ นำมวงษ์
ครูที่ปรึกษำ นำงบัลลังก์ ตำสี
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 7
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

29798
29799
29800
29801
29802
29803
29805
29806
29807
29808
29809
29810
29811
29812
29814
29898
29951
29957
29961
29816
29817
29818
29819
29820
29822
29825
29828
29830
29831
29833
29834
29835
29836
29837
29839
29841
29842
29843
29844
29845
29846
29847
29912
29918
29939
29979
29995

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จักรพล บำดำจันทร์
ด.ช.จักรพันธ์ กุลเทียนประดิษฐ
ด.ช.ณพิชญ์ เอกทัศน์
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสำรำญ
ด.ช.ธนกฤต จันทิมำ
ด.ช.นนทนัฐปรีชำ สังสีลำด
ด.ช.พณิชพล เหง่ำศรี
ด.ช.พุทธชำติ ปำนทอง
ด.ช.ภำนุพงศ์ มำใจ
ด.ช.ภูริวัตร ถำเรืองโคตร
ด.ช.ภูสิทธิ์ วิจิตรปัญญำ
ด.ช.รัชชำนนท์ ปลอดทองจันทร์
ด.ช.วรยุทธ ฉ่ำโสฬส
ด.ช.วำตะ กองเกิด
ด.ช.อัครพล เหรียญรุ่งโรจน์
ด.ช.ชลทิศ สุวรรณสนธิ์
ด.ช.ธรำยศ บริรักษ์พำณิชย์
ด.ช.ภำนุ ยุติธรรม
ด.ช.ศุภกิจ สุนทรำวิรัตน์
ด.ญ.กนกวรรณ กลำงคำร
ด.ญ.เกตสินี กองสิงห์
ด.ญ.ณัฐณิชำ จันทรเกษ
ด.ญ.ณัฐนิชำ สุวำรี
ด.ญ.ณัฐภรณ์ วรรณชัย
ด.ญ.ดำรำวรรณ จันเตื่อย
ด.ญ.นัทวรรณ อำสำนอก
ด.ญ.พนิดำ คุณนำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ นำสมพืช
ด.ญ.มุขรินทร์ อุ่นกลำง
ด.ญ.มุทิตำ สุวอ
ด.ญ.รวงข้ำว บุญยเลขำ
ด.ญ.รุ่งนภำ แต้เจริญกุลโชค
ด.ญ.ลำนนำ พลเวียง
ด.ญ.วรรณศิริ นำสมพืช
ด.ญ.ศิริลักษณ์ ชูเทพทิพย์
ด.ญ.สุชำนันท์ กองสิงห์
ด.ญ.สุชำนันท์ ทุมจันดำ
ด.ญ.เสำวรส บุญปัน
ด.ญ.อรปรียำ มีผล
ด.ญ.อรอนงค์ บัวระภำ
ด.ญ.อริยำ อินมีฤทธิ์
ด.ญ.อำทิตยำ สุวรรณกูฎ
ด.ญ.กัญญำรัตน์ โกศล
ด.ญ.ชีวำพร วันริโก
ด.ญ.สุพิชชำ ยำนุ
ด.ญ.ธัญจิรำ จันประเทือง
ด.ญ.สำยธำร ลุนชัย

ครูที่ปรึกษำ นำงสำววิรำย แซ่หว้ำ
ครูที่ปรึกษำ
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จักรพล บำดำจันทร์
ด.ช.จักรพันธ์ กุลเทียนประดิษฐ
ด.ช.ณพิชญ์ เอกทัศน์
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีสำรำญ
ด.ช.ธนกฤต จันทิมำ
ด.ช.นนทนัฐปรีชำ สังสีลำด
ด.ช.พณิชพล เหง่ำศรี
ด.ช.พุทธชำติ ปำนทอง
ด.ช.ภำนุพงศ์ มำใจ
ด.ช.ภูริวัตร ถำเรืองโคตร
ด.ช.ภูสิทธิ์ วิจิตรปัญญำ
ด.ช.รัชชำนนท์ ปลอดทองจันทร์
ด.ช.วรยุทธ ฉ่ำโสฬส
ด.ช.วำตะ กองเกิด
ด.ช.อัครพล เหรียญรุ่งโรจน์
ด.ช.ชลทิศ สุวรรณสนธิ์
ด.ช.ธรำยศ บริรักษ์พำณิชย์
ด.ช.ภำนุ ยุติธรรม
ด.ช.ศุภกิจ สุนทรำวิรัตน์
ด.ญ.กนกวรรณ กลำงคำร
ด.ญ.เกตสินี กองสิงห์
ด.ญ.ณัฐณิชำ จันทรเกษ
ด.ญ.ณัฐนิชำ สุวำรี
ด.ญ.ณัฐภรณ์ วรรณชัย
ด.ญ.ดำรำวรรณ จันเตื่อย
ด.ญ.นัทวรรณ อำสำนอก
ด.ญ.พนิดำ คุณนำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ นำสมพืช
ด.ญ.มุขรินทร์ อุ่นกลำง
ด.ญ.มุทิตำ สุวอ
ด.ญ.รวงข้ำว บุญยเลขำ
ด.ญ.รุ่งนภำ แต้เจริญกุลโชค
ด.ญ.ลำนนำ พลเวียง
ด.ญ.วรรณศิริ นำสมพืช
ด.ญ.ศิริลักษณ์ ชูเทพทิพย์
ด.ญ.สุชำนันท์ กองสิงห์
ด.ญ.สุชำนันท์ ทุมจันดำ
ด.ญ.เสำวรส บุญปัน
ด.ญ.อรปรียำ มีผล
ด.ญ.อรอนงค์ บัวระภำ
ด.ญ.อริยำ อินมีฤทธิ์
ด.ญ.อำทิตยำ สุวรรณกูฎ
ด.ญ.กัญญำรัตน์ โกศล
ด.ญ.ชีวำพร วันริโก
ด.ญ.สุพิชชำ ยำนุ
ด.ญ.ธัญจิรำ จันประเทือง
ด.ญ.สำยธำร ลุนชัย

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 8
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

19865
29848
29849
29851
29852
29854
29857
29858
29859
29860
29861
29863
29864
29866
29867
29903
29906
29908
29949
29950
29868
29869
29870
29873
29874
29875
29876
29877
29879
29880
29884
29885
29886
29888
29889
29890
29891
29892
29893
29895
29896
29897
29925
29966
29974
29982
29992
29994
29997

ชื่อ - สกุล
ด.ช.วิริยะ พลซำ
ด.ช.จักรพันธุ์ จันทิหล้ำ
ด.ช.ชูเกียรติ สมศรี
ด.ช.ณัฐนันท์ ศรีบุญเรือง
ด.ช.ภูมิรพี รัตนทิพย์
ด.ช.ธันยบูรณ์ บุญหนัก
ด.ช.ธีรภัทร ส้ำนสิงห์
ด.ช.นรำวิชญ์ ศรีหนำรถ
ด.ช.ปณิธำน พลซำ
ด.ช.พงศ์ธำริน ตันผำ
ด.ช.พีรวัส ศรีละคร
ด.ช.ภูวดล จำปำ
ด.ช.วรัตนถ์ ดอกพุทธำ
ด.ช.อัครวรรธ อู่วิเชียร
ด.ช.อิทธิเดช ศรีมุลทำ
ด.ช.นำวิน พลซำ
ด.ช.ภูริ อุทธตรี
ด.ช.วิวัฒน์ แก้ววำฤทธิ์
ด.ช.เกียรติพิทักษ์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ด.ช.ทศพร สำริภำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ ซำทองไหล
ด.ญ.กอบแก้ว สิงห์ทองลำ
ด.ญ.กำญจน์ติมำ คำไล้
ด.ญ.ณัฐริกำ สีนวลสูง
ด.ญ.ณัฐิดำ หุนสำย
ด.ญ.ตันหยง ปรัชญำวรวัฒน์
ด.ญ.ทิพย์ภำพร สอนใส
ด.ญ.ธนพร สีบุญจันทร์
ด.ญ.ปำนทิพย์ รักษำนวล
ด.ญ.ปำลิตำ คำมะนิตย์
ด.ญ.ภัทรวดี ไทยสำ
ด.ญ.มุกธิดำ เเก้ววงษำ
ด.ญ.เมษำ พิลำ
ด.ญ.รุจิรดำ คชรมย์
ด.ญ.วิริยำ ดอกจันทร์
ด.ญ.ศศิธร ศรีสร้อย
ด.ญ.ศศิวิมล ใจเสน
ด.ญ.สถำพร สุริยงค์
ด.ญ.สุจำรี มิ้งจำปำ
ด.ญ.อรปรียำ คุณนำ
ด.ญ.อริสำ พุม่ จันทร์
ด.ญ.เอมิกำ จงกล่อม
ด.ญ.ทิพยวรรณ คำมำ
ด.ญ.กิรณำ มงคุณ
ด.ญ.ณัจยำ กะวีกุล
ด.ญ.นิศำนำถ นัคเรศ
ด.ญ.วนิดำ แก้วกันหำ
ด.ญ.ศิริโสภำ แก้วภักดี
ด.ญ.อำรีย์วรรณ คำมำ

ครูที่ปรึกษำ นำงปำลิดำ สุวรรณผู
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวโสรญำ ลบบำรุง
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.วิริยะ พลซำ
ด.ช.จักรพันธุ์ จันทิหล้ำ
ด.ช.ชูเกียรติ สมศรี
ด.ช.ณัฐนันท์ ศรีบุญเรือง
ด.ช.ภูมิรพี รัตนทิพย์
ด.ช.ธันยบูรณ์ บุญหนัก
ด.ช.ธีรภัทร ส้ำนสิงห์
ด.ช.นรำวิชญ์ ศรีหนำรถ
ด.ช.ปณิธำน พลซำ
ด.ช.พงศ์ธำริน ตันผำ
ด.ช.พีรวัส ศรีละคร
ด.ช.ภูวดล จำปำ
ด.ช.วรัตนถ์ ดอกพุทธำ
ด.ช.อัครวรรธ อู่วิเชียร
ด.ช.อิทธิเดช ศรีมุลทำ
ด.ช.นำวิน พลซำ
ด.ช.ภูริ อุทธตรี
ด.ช.วิวัฒน์ แก้ววำฤทธิ์
ด.ช.เกียรติพิทักษ์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง
ด.ช.ทศพร สำริภำ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ ซำทองไหล
ด.ญ.กอบแก้ว สิงห์ทองลำ
ด.ญ.กำญจน์ติมำ คำไล้
ด.ญ.ณัฐริกำ สีนวลสูง
ด.ญ.ณัฐิดำ หุนสำย
ด.ญ.ตันหยง ปรัชญำวรวัฒน์
ด.ญ.ทิพย์ภำพร สอนใส
ด.ญ.ธนพร สีบุญจันทร์
ด.ญ.ปำนทิพย์ รักษำนวล
ด.ญ.ปำลิตำ คำมะนิตย์
ด.ญ.ภัทรวดี ไทยสำ
ด.ญ.มุกธิดำ เเก้ววงษำ
ด.ญ.เมษำ พิลำ
ด.ญ.รุจิรดำ คชรมย์
ด.ญ.วิริยำ ดอกจันทร์
ด.ญ.ศศิธร ศรีสร้อย
ด.ญ.ศศิวิมล ใจเสน
ด.ญ.สถำพร สุริยงค์
ด.ญ.สุจำรี มิ้งจำปำ
ด.ญ.อรปรียำ คุณนำ
ด.ญ.อริสำ พุม่ จันทร์
ด.ญ.เอมิกำ จงกล่อม
ด.ญ.ทิพยวรรณ คำมำ
ด.ญ.กิรณำ มงคุณ
ด.ญ.ณัจยำ กะวีกุล
ด.ญ.นิศำนำถ นัคเรศ
ด.ญ.วนิดำ แก้วกันหำ
ด.ญ.ศิริโสภำ แก้วภักดี
ด.ญ.อำรีย์วรรณ คำมำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 9
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

29498
29564
29667
29850
29855
29856
29862
29910
29955
29960
29530
29571
29574
29583
29587
29671
29779
29783
29797
29821
29823
29824
29826
29827
29838
29840
29871
29872
29881
29882
29883
29887
29911
29914
29915
29916
29917
29924
29926
29929
29930
29934
29936
29937
29942
29946
29977
29978
29981
29996

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จิรวัฒน์ เกตบุตร
ด.ช.อนุวัฒน์ ผำงมำ
ด.ช.สิทธินนท์ อำจปำสำ
ด.ช.ณัฐกำนต์ บัวระภำ
ด.ช.ธำดำพงศ์ ชัยบัญฑิต
ด.ช.ธีรภัทร พงเพ็ชร
ด.ช.ภำนุวัฒน์ ววรณประเสริฐ
ด.ช.สิทธินนท์ เกิดมงคล
ด.ช.พลวัฒน์ จำปำสี
ด.ช.รฐนนท์ มังคะโล
ด.ญ.ปพิชญำ แก้วทอง
ด.ญ.จีรนันท์ พลซำ
ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีพรม
ด.ญ.พรนภำ ชัยสุระ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ เสนำฤทธิ์
ด.ญ.ขวัญสุดำ ขำชำลี
ด.ญ.ชนิกำนต์ สำรีหำ
ด.ญ.เดือนนภำ นันทะพรม
ด.ญ.อวิกำ วรรณชัย
ด.ญ.ณัฐวิกำ ไชยหำนิตย์
ด.ญ.ธรำธิป กองกลิ่น
ด.ญ.ธันยพร โคตรชนะ
ด.ญ.ปัณฑิตำ พิมคีรี
ด.ญ.ปิน่ มณี พิมคีรี
ด.ญ.วรำภรณ์ วงษำ
ด.ญ.สมัชญำ สุขเสน
ด.ญ.ชลธิชำ กำแก้ว
ด.ญ.ณัชมน บุตรพรม
ด.ญ.ผกำมำศ ขันตี
ด.ญ.พัชรำ ทองปัน้
ด.ญ.พุทธลักษณ์ เดชศรี
ด.ญ.รัมภำ พำเสนำ
ด.ญ.พิกุลทอง สุทธิสอน
ด.ญ.จิรำภัทร แซ่สี่ว์
ด.ญ.จีรนันท์ อุทธตรี
ด.ญ.จุฑำทิพย์ พรมคำปำ
ด.ญ.ชัญญำนุช ศรีหนำรถ
ด.ญ.ทินมณี แสนกุล
ด.ญ.นัฏฐิวรรณ์ บุพิ
ด.ญ.บุณยำพร สีทำ
ด.ญ.ปริษำ น้อยตรีมูล
ด.ญ.ภัคธิดำ จันแสงศรี
ด.ญ.ศิรินทร์ทิพย์ บุญพิมพ์
ด.ญ.สุกัลยำ ภำนิล
ด.ญ.อณัญญำ รัตนภักดี
ด.ญ.อรปรีญำ แสนสิบ
ด.ญ.ณัฐฐำนิตำ สร้ำงช้ำง
ด.ญ.ดำรำรัตน์ คุณนำ
ด.ญ.นลินพรรณ แซนโม
ด.ญ.สิริทรัพย์ สนวิชำ

ครูที่ปรึกษำ นำงสุดำวัลย์ ปันทะมำ
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวสมพร สิมมำสุด
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.จิรวัฒน์ เกตบุตร
ด.ช.อนุวัฒน์ ผำงมำ
ด.ช.สิทธินนท์ อำจปำสำ
ด.ช.ณัฐกำนต์ บัวระภำ
ด.ช.ธำดำพงศ์ ชัยบัญฑิต
ด.ช.ธีรภัทร พงเพ็ชร
ด.ช.ภำนุวัฒน์ ววรณประเสริฐ
ด.ช.สิทธินนท์ เกิดมงคล
ด.ช.พลวัฒน์ จำปำสี
ด.ช.รฐนนท์ มังคะโล
ด.ญ.ปพิชญำ แก้วทอง
ด.ญ.จีรนันท์ พลซำ
ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีพรม
ด.ญ.พรนภำ ชัยสุระ
ด.ญ.ภัทรำภรณ์ เสนำฤทธิ์
ด.ญ.ขวัญสุดำ ขำชำลี
ด.ญ.ชนิกำนต์ สำรีหำ
ด.ญ.เดือนนภำ นันทะพรม
ด.ญ.อวิกำ วรรณชัย
ด.ญ.ณัฐวิกำ ไชยหำนิตย์
ด.ญ.ธรำธิป กองกลิ่น
ด.ญ.ธันยพร โคตรชนะ
ด.ญ.ปัณฑิตำ พิมคีรี
ด.ญ.ปิน่ มณี พิมคีรี
ด.ญ.วรำภรณ์ วงษำ
ด.ญ.สมัชญำ สุขเสน
ด.ญ.ชลธิชำ กำแก้ว
ด.ญ.ณัชมน บุตรพรม
ด.ญ.ผกำมำศ ขันตี
ด.ญ.พัชรำ ทองปัน้
ด.ญ.พุทธลักษณ์ เดชศรี
ด.ญ.รัมภำ พำเสนำ
ด.ญ.พิกุลทอง สุทธิสอน
ด.ญ.จิรำภัทร แซ่สี่ว์
ด.ญ.จีรนันท์ อุทธตรี
ด.ญ.จุฑำทิพย์ พรมคำปำ
ด.ญ.ชัญญำนุช ศรีหนำรถ
ด.ญ.ทินมณี แสนกุล
ด.ญ.นัฏฐิวรรณ์ บุพิ
ด.ญ.บุณยำพร สีทำ
ด.ญ.ปริษำ น้อยตรีมูล
ด.ญ.ภัคธิดำ จันแสงศรี
ด.ญ.ศิรินทร์ทิพย์ บุญพิมพ์
ด.ญ.สุกัลยำ ภำนิล
ด.ญ.อณัญญำ รัตนภักดี
ด.ญ.อรปรีญำ แสนสิบ
ด.ญ.ณัฐฐำนิตำ สร้ำงช้ำง
ด.ญ.ดำรำรัตน์ คุณนำ
ด.ญ.นลินพรรณ แซนโม
ด.ญ.สิริทรัพย์ สนวิชำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 10
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

29753
29900
29904
29907
29948
29952
29953
29954
29956
29958
29959
29962
29520
29778
29785
29829
29832
29878
29894
29919
29922
29923
29928
29931
29932
29933
29940
29943
29944
29945
29963
29965
29967
29968
29969
29970
29971
29973
29976
29980
29983
29984
29985
29986
29987
29988
29989
29990
29991
29993

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ฉัตรญำ สอนแสง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ภูถำดลำย
ด.ช.ภรัณยู งำมศรีธนภำค
ด.ช.วรโชติ คณะแพง
ด.ช.กฤตยชญ์ มัตกิจ
ด.ช.ปฏิภำณ ปัญญะ
ด.ช.ปฐมภพ บำงประอินทร์
ด.ช.พลกฤษณ์ ไชยหำ
ด.ช.พลวิชญ์ วรรณปะเก
ด.ช.ภูมิพัฒน์ จำเริญเนำว์
ด.ช.ภูวดล หยุยไธสง
ด.ช.อัษฎำยุทธ ปัดศรี
ด.ญ.กอเเก้ว กองสิงห์
ด.ญ.จุฑำมำศ หำทอน
ด.ญ.บุณฑริกำ แสนอินอำนำจ
ด.ญ.พัชรำภำ ธรรมวิเศษ
ด.ญ.มุทิตำ กำแก้ว
ด.ญ.นันทิยำ แดนประเทือง
ด.ญ.สุภนันท์ สำมำ
ด.ญ.ญำสุมินตร์ นำมวงษำ
ด.ญ.ณัฐฑริกำ เหล่ำอัน
ด.ญ.ณัฐหทัย พรมมำศ
ด.ญ.บสสะบัง โต่นวุธ
ด.ญ.ปวีณำ ประสำนพันธ์
ด.ญ.พชรพร แก้วใส
ด.ญ.พรกนก อนุอินทร์
ด.ญ.สุภำวดี สุนนั ท์
ด.ญ.อนุรดี กิริชี
ด.ญ.อภิชญำ เกษทองมำ
ด.ญ.อรดำ จิตสีดำ
ด.ญ.กรรณิกำร์ โข้บุรี
ด.ญ.กิตติยำนันท์ นิม่ กลำง
ด.ญ.เขมภัส รัตนมงคล
ด.ญ.คุณัญญำ หินศิลำ
ด.ญ.จิดำภำ กันตวิรุฒ
ด.ญ.จิรัชญำ คำมำ
ด.ญ.จุทำรัตน์ ไตยนำ
ด.ญ.ฐิติชญำ บุตะเขียว
ด.ญ.ณัฐธิดำ พลวิเศษ
ด.ญ.นริศำ จันตรุง
ด.ช.บัณฑิตำ ทอกไข
ด.ญ.เบญจมำศ โรมไธสง
ด.ญ.ปรำชญ์พิตรำ จักรดุลย์วิภพ
ด.ญ.พิชญ์ชริยำ วิศิษฏ์กิจกำร
ด.ญ.พิธฤวรรน ศรีพำรำ
ด.ญ.ยุวรรณดำ อำกำศเมฆ
ด.ญ.โยษิตำ ตินนัง
ด.ญ.รวินท์นภิ ำ วิเศษยำ
ด.ญ.ลภัสรดำ ไตรฟืน้
ด.ญ.ศสิมำภรณ์ สำลีศรี

ครูที่ปรึกษำ นำยสุรชัย ศรีวังคำ
ครูที่ปรึกษำ นำงสำวพิลักษณ์ดำ ลือเลื่อง
นักเรียนที่ไม่มีรำยชื่อในบัญชีรำยชื่อห้อง ห้ำมเพิ่มชื่อนักเรียนเอง ให้แจ้งฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบข้อมูลด่วน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ฉัตรญำ สอนแสง
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ภูถำดลำย
ด.ช.ภรัณยู งำมศรีธนภำค
ด.ช.วรโชติ คณะแพง
ด.ช.กฤตยชญ์ มัตกิจ
ด.ช.ปฏิภำณ ปัญญะ
ด.ช.ปฐมภพ บำงประอินทร์
ด.ช.พลกฤษณ์ ไชยหำ
ด.ช.พลวิชญ์ วรรณปะเก
ด.ช.ภูมิพัฒน์ จำเริญเนำว์
ด.ช.ภูวดล หยุยไธสง
ด.ช.อัษฎำยุทธ ปัดศรี
ด.ญ.กอเเก้ว กองสิงห์
ด.ญ.จุฑำมำศ หำทอน
ด.ญ.บุณฑริกำ แสนอินอำนำจ
ด.ญ.พัชรำภำ ธรรมวิเศษ
ด.ญ.มุทิตำ กำแก้ว
ด.ญ.นันทิยำ แดนประเทือง
ด.ญ.สุภนันท์ สำมำ
ด.ญ.ญำสุมินตร์ นำมวงษำ
ด.ญ.ณัฐฑริกำ เหล่ำอัน
ด.ญ.ณัฐหทัย พรมมำศ
ด.ญ.บสสะบัง โต่นวุธ
ด.ญ.ปวีณำ ประสำนพันธ์
ด.ญ.พชรพร แก้วใส
ด.ญ.พรกนก อนุอินทร์
ด.ญ.สุภำวดี สุนนั ท์
ด.ญ.อนุรดี กิริชี
ด.ญ.อภิชญำ เกษทองมำ
ด.ญ.อรดำ จิตสีดำ
ด.ญ.กรรณิกำร์ โข้บุรี
ด.ญ.กิตติยำนันท์ นิม่ กลำง
ด.ญ.เขมภัส รัตนมงคล
ด.ญ.คุณัญญำ หินศิลำ
ด.ญ.จิดำภำ กันตวิรุฒ
ด.ญ.จิรัชญำ คำมำ
ด.ญ.จุทำรัตน์ ไตยนำ
ด.ญ.ฐิติชญำ บุตะเขียว
ด.ญ.ณัฐธิดำ พลวิเศษ
ด.ญ.นริศำ จันตรุง
ด.ช.บัณฑิตำ ทอกไข
ด.ญ.เบญจมำศ โรมไธสง
ด.ญ.ปรำชญ์พิตรำ จักรดุลย์วิภพ
ด.ญ.พิชญ์ชริยำ วิศิษฏ์กิจกำร
ด.ญ.พิธฤวรรน ศรีพำรำ
ด.ญ.ยุวรรณดำ อำกำศเมฆ
ด.ญ.โยษิตำ ตินนัง
ด.ญ.รวินท์นภิ ำ วิเศษยำ
ด.ญ.ลภัสรดำ ไตรฟืน้
ด.ญ.ศสิมำภรณ์ สำลีศรี

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ห้อง 11 (EP)
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เลขที่

เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

29998
29999
30000
30002
30003
30004
30005
30006
30007
30008

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ด.ช.กอบโชค พรจันเท้ำ
ด.ช.กิตติพงศ์ สิงห์คูณ
ด.ช.ไตรเทพ ศรีฟักแตง
ด.ช.พิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์
ด.ช.ภัทรดนัย บัวทอง
ด.ช.ยศวริศ เลวงษ์
ด.ช.ศุภกิตติ์ สุริยำชัยวัฒนะ
ด.ช.อมรเทพ เที่ยงมำก
ด.ญ.ปัณณธร พรเติม
ด.ญ.พิมพ์เนษฎ์ กฤดำ

ด.ช.กอบโชค พรจันเท้ำ
ด.ช.กิตติพงศ์ สิงห์คูณ
ด.ช.ไตรเทพ ศรีฟักแตง
ด.ช.พิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์
ด.ช.ภัทรดนัย บัวทอง
ด.ช.ยศวริศ เลวงษ์
ด.ช.ศุภกิตติ์ สุริยำชัยวัฒนะ
ด.ช.อมรเทพ เที่ยงมำก
ด.ญ.ปัณณธร พรเติม
ด.ญ.พิมพ์เนษฎ์ กฤดำ

ครูที่ปรึกษำ นำงดวงเดือน อินเจริญ
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